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Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo		Vybavuje/Linka			Trenčín 
			            TNOS/2019/40-1	              Slivová/6555 322		              7.8.2019


Vec: Kurz moderátorov – pozvánka

        Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravuje pre záujemcov nad 15 rokov                  
                                         trojdňový kurz moderátorov. 

Termín a miesto:  12. 9. 2019, 19. 9. 2019 a 26. 9. 2019
                                od 9.00 h cca do 16.00 h
                                Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín,
                                zasadačka č. 323, III. poschodie

Lektorky: Doc. PhDr. Helena Čertíková, Bratislava, hlasová pedagogička, Bratislava
                  Mgr. Eliška Sadíleková,  lektorka umeleckého prednesu a rétoriky, Bratislava

Témy (obsahová náplň):
Osobnostné predpoklady pre vystupovanie verejnosti
Hlasová technika
Verbálne a neverbálne výrazové prostriedky
Rečový prejav z hľadiska obsahu
Interpretácia napísaného prejavu
Zásady vedenia rozhovoru a i.

                Obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste oslovili Vami vytypovaných účastníkov, poskytli im prihlášku na vyplnenie a zaplatili účastnícky poplatok za tri stretnutia 30 € (za osobu)  prevodným príkazom Štátna pokladnica – SK57 81 80 0000 0070 0051 0977, VS 60 27 do 6. septembra 2019.
Veríme, že realizáciou tohto zaujímavého kurzu pomôžeme skvalitniť prácu Vašich moderátorov, nakoľko v obciach a mestách pripravujete množstvo rôznych kultúrno-spo-ločenských podujatí.

      	Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom                                                                 
                                                                                  			Mgr. Anna Vraždová
                                                                          			poverená zastupovaním riaditeľky


Vybavuje: Mgr. Viera Slivová, 032/6555 322
e-mail: viera.slivova@tnos.sk
Príloha: Prihláška 

Účastníkov prosíme zaslať vyplnenú a podpísanú prihlášku v elektronickej podobe alebo poštou do 6. septembra 2019 na adresu:	
Trenčianske osvetové stredisko 
Mgr. Viera Slivová
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
t. č.: 032/6555 322, fax: 032/6555 330, e-mail: viera.slivova@tnos.sk


Prihláška na  cyklický kurz  moderátorov
12. september 2019,  19. september 2019, 26. september 2019


Meno účastníka   ...............................................................................................................................
PSČ, Bydlisko: ...................................................................................................................................
Škola, pracovisko:.............................................................................................................................
e-mail, tel. č. : ..................................................................................................................................

                                    
                                                                            ........................................................................................
                                                                           			  podpis účastníka


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno/priezvisko:	....................................................................................................................................
(ďalej len „dotknutá osoba“) 

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

prevádzkovateľovi:  
Prevádzkovateľ:	Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A,  
	911 01 Trenčín
IČO:	34059172
v rozsahu: predloženom v prihláške na  Kurz moderovania – 12. 9., 19. 9., 26. 9. 2019 na účel:  

        -     Administratívne účely – spracovanie prezenčnej listiny pre účely archivácie. 
	Medializácia a propagácia prostredníctvom internetu (vrátane zverejnenia fotografií z podujatia).


Doba poskytnutia súhlasu: po dobu 5 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu.


Dátum ...............................................				.............................................................
podpis dotknutej osoby 

